
VELA Latin 610

VELA Latin 610

Synkronvip, højt ryglæn og nakkestøtte

VELA Latin 610

VELA Latin 610 er en kontorstol, der giver optimale betingelser for en god ergono-
misk siddestilling. Stolen har bl.a. synkron vippefunktion, hvilket muliggør bevægel-
se og variation af siddestillingen, og aflaster tryk på rygsøjlen.

FORDELE

:: Synkron vippefunktion kan indstilles 
efter brugers vægt og giver stor varia-
tion og støtte i siddestillingen

:: Høj ryg, nakkestøtte, armlæn og 
synkronvip giver mulighed for en afla-
stende og ergonomisk siddestilling

:: Indstilleligt sæde, højt ryglæn og arm-
læn, giver god støtte til hele ryggen
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VELA Latin 610 giver mulighed for en støttende og varieret siddestilling, 
der støtter og stabiliserer nakken og aflaster hele ryggen, da stolen har 
et højt ryglæn samt nakkestøtte. Dette giver en fantastisk siddekomfort, 
men er også vigtigt ved f.eks. diskosprolaps og rygproblemer.

VELA Latin 610 tilpasses forskellige behov, bl.a. ved hjælp af synkron vip-
pefunktion 2:1 og sædeslæde. Stolen er let at indstille og giver optimal 
støtte i en aktiv såvel som afslappet siddestilling.

Synkronvip er let at aktivere og kan reguleres efter brugerens vægt. Dette 
kan medvirke til at forbygge evt. rygproblematikker, der kan forekomme 
ved stillesiddende aktiviteter, da man får en mere varieret siddestilling. 

Desuden stimuleres blodcirkulationen i kroppen ved brug af synkronvip 
og sædevinkling, da det muliggør variation i siddestillingen og en åben 
hoftevinkel.

Med T3-ryglæn Med ES5-ryglæn

Ergonomisk sæde med synkronvip, højt 

ryglæn som støtter i hele ryggen og en 

stabiliserende og robust nakkestøtte



 VELA Latin 610

Højdeindstilling, gas 100mm, 150mm eller 200mm vandring

Siddehøjde v. 100 mm: 
41-51 cm

v. 150 mm:
44-59 cm

v. 200 mm:
53-73 cm

Sæde Bredde x dybde 44 x 44 cm (Y-sæde)

47 x 49 cm (CY-sæde)

Synkronmekanisme Synkronmekanisme 2:1 (5° frem/12° tilbage) - fri bevægelse/låsbar i fire positioner

Sædeslæde 0-5 cm

Sædevinkling 5° (5° frem, 0° tilbage)

Siddedybde 47 cm + 5 cm sædeslæde (CY-sæde)

Ryg Bredde x højde 38 x 50 cm (T3-ryglæn)
43 x 46 cm (ES5-ryglæn)

Rygvinkling 23° (10° frem, 13° tilbage)

Højdeindstilling af ryglæn 4 cm

Nakkestøtte, indstillelig 28x16 cm (T3)
26x13 cm (SW)

Armlænspude (K1) 8 x 26 cm (tilvalg)

Indstillelig højde af armlæn (K1) 0-8 cm (tilvalg)

Indstillelig bredde af armlæn (K1) 0-4 cm (tilvalg)

Sæderotation 360°

Understel, størrelse Ø 70 cm

Stolens vægt 18 kg

Brugervægt 125 kg

HMI-nr.: 111019

STANDARDKONFIGURATION
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TILPASNING MED SKUM OG TEKSTILER

VELA Latin leveres som standard i Main Line Plus-stof 
som er slidstærkt, åndbart og yderst komfortabelt. Har 
du behov for individuelle tilpasninger af stof eller skum 
i sæde og ryg, så har VELA eget polsterværksted, med 
over 300 typer skum, tekstiler og farver.

TILBEHØR OG INDIVIDUELLE LØSNINGER

Alle stole fra VELA kan tilpasses den enkeltes behov og 
kan bestilles med et stort udvalg af tilbehør og tilpas-
ninger. VELA tilbyder fx individuelle løsninger indenfor 
polstring, komfort, armlæn, øget højde og fodring. 
Alle VELA-stole produceres i Danmark.

Komplet tilbehørsliste med varenumre, fotos og beskri-
velser findes på www.vela.dk.

ARMLÆN TIL STØTTE OG STABILITET

VELA Latin 610 kontorstole kan fås med højde og bred-
deindstillelige armlæn. Armlæn kan være en fordel, da 
armene understøttes under arbejde og samtidig giver 
stabilitet, når man ændrer siddestilling.

HJUL ELLER FAST STANDPLADS?

VELA Latin kontorstole har let-rullende hjul, der passer 
til de fleste hårde gulve. VELA Latin kan også bestilles 
med trompetglidesko (uden hjul) eller med hjul til andre 
typer gulvbelægning, såsom gulvtæppe, linoleum eller 
klinker.

Tekst med fed er standard


